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Mesin pencari literatur dan publikasi ilmiah yang mudah dan 
handal. 

Google Scholar 

Pendahuluan 

Jumlah artikel (misalnya sebanyak h) diantara semua artikel 
yang sudah dipublikasikan masing-masing memiliki 
sedikitnya h sitasi 

h-index 



Mengakses Google Scholar 

Jalankan browser dan buka website 

http://scholar.google.co.id  

Klik ‘My Citations’  

http://scholar.google.co.id
http://scholar.google.co.id


Login ke Google Scholar 

Masukkan Akun Google, misalnya 

brama@madangkara.ac.id atau 

brama@gmail.com  

Masukkan password 

Klik ‘Sign in’  

Jika belum memiliki akun di Google, klik 

“Create an account” kemudian isi data seperti 

membuat akun email. 

mailto:brama@madangkara.ac.id
mailto:brama@gmail.com


Mengisi Profil Google Scholar 

Ketik nama lengkap 

Ketik nama institusi 

Ketik alamat email (domain lembaga, 
bukan gmail)   

Ketik nama bidang ilmu 

Ketik alamat website jika punya 

Klik ‘Next step’ 



Mengisi Profil Google Scholar 

Klik ‘Skip this step’, jika tidak muncul daftar artikel  



Mengisi Profil Google Scholar 

Klik ‘Go to my profile’ untuk menuju ke 

halaman depan profil  



Menambah Artikel 

Klik ‘Add’ untuk 

menambahkan artikel 



Menambah Artikel 

Klik ‘Add’ untuk menambahkan artikel 
yang terekam di Google Scholar 

Ketik kata kunci, atau 
judul artikel 

Pilih atau centang judul 
artikel yang sesuai 

Klik ‘ADD’ setelah 

selesai memilih 

Klik ‘ > ’ untuk melihat daftar 

artikel pada halama berikutnya  



Menambah Artikel 

Klik ‘ > ’ untuk melihat daftar 

artikel pada halama berikutnya   



Menambah Artikel 

Artikel yang ditambahkan 

sudah masuk dalam daftar 

Klik ‘Add’ untuk menambah 

artikel berikutnya 



Menambah Artikel 

Klik ‘Add article manually’ untuk 
menambah artikel  secara  manual 

Pilih jenis artikel, misalnya Journal  

Ketik data artikel, mulai dari judul  

Ketik nama Penulis, jika lebih dari satu 

pisahkan dengan tanda titik koma (;) 

Lanjutkan mengisi data yang lain, yaitu 

tahun, nama jurnal, volume, issue, 

halaman dan penerbit 

Klik ‘Save’ untuk menyimpannya   



Mengedit Data Artikel 

Klik judul artikel yang akan 

diedit datanya 



Mengedit Data Artikel 

Klik ‘Edit’ untuk memperbaiki 
data artikel 



Mengedit Data Artikel 

Lakukan perubahan jika ada mulai dari 
judul, penulis, tahun, nama jurnal, 
volume, issue, halaman dan penerbit 

Klik ‘Save’ untuk menyimpannya  



Menghapus Artikel 

Pilih atau centang judul artikel 
yang akan dihapus 

Klik ‘Delete’ untuk 
menghapusnya 



Menghapus Artikel 

Artikel yang dihapus tidak muncul 

lagi dalam daftar artikel  



Mengedit Profil 

Klik ‘Edit’ untuk mengubah data 

pada profil pengguna 



Mengedit Profil 

Lakukan perubahan jika ada 
mulai dari nama, afiliasi, bidang 
ilmu, email dan homepage 

Klik ‘Save’ untuk 
menyimpannya  

Klik ‘Change photo’ 
jika ingin mengganti 
foto profil   

Pilih ‘Make my profile public’ 
untuk mempublikasikan  



Mencari dan Menampilkan Profil 

Ketik nama profil yang akan dicari, 

misalnya brama kumbara  

Klik tombol pencarian 



Mencari dan Menampilkan Profil 

Brama Kumbara 

Universitas Madangkara 

Verified email at madangkara.ac.id 

Cited by 1001 

brama kumbara 

brama kumbara 

Klik nama profil yang muncul, 

yaitu Brama Kumbara 



Terima kasih 


